Veresegyház Város
Önkormányzatának lapja
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Elvárunk mindenkit a
szüreti felvonulásra
és mulatságra,
melyet szeptember
30-án tartunk,
13 órai kezdettel.
A menet a Búcsú-térről
indul és a Fő térre
érkezik.
A műsornak és az azt
követő bálnak a
Városháza előtere ad
otthont.

2012. szeptember

A hónap eseménye

Veresi Krónika

Kitüntetettjeink
Szent István napja alkalmából a következő személyek részesültek
elismerésben. A kitüntetéseket Pásztor Béla polgármester és
dr. Kiss Béláné aljegyző adta át az érintetteknek.
Veresegyház Díszpolgára Címben
részesült:
Románné dr. Diószegi Zsuzsanna,
a SANOFI-hoz tartozó Chinoin Zrt. veresegyházi gyáregységének igazgatója

Sejtes Vendel Közművelődési
Díjban részesült:
Pásztor Ildikó népművelő és
a Cantemus Kórus Vadász Ágnes karnagy vezetésével

Lisznyay Szabó Gábor Művészeti
Díjban részesült:
Elláné Papp Katalin zenepedagógus és
Láng
Gabriella
zenepedagógus,
zongoraművész

Darányi József Közszolgálati Díjban
részesült:
Vitális Sándorné és
Nagy Erzsébet konyhai dolgozók

Fabriczius József Közoktatási
Díjban részesült:
Molnár Klára tanító és
Szűcs Gáborné óvónő

Szotáczky József Szociális és
Egészségügyi Díjban részesült:
Garamszegi Márta
vezető védőnő és
János Marianna esetmenedzser

Nyugállományba vonulása alkalmából a képviselő testület Címzetes
igazgatói címet adományozott Nagyné Vogl Magdolna középiskolai
igazgató számára.

Molnár Klára

Szűcs Gáborné

OKLEVÉL
2006-tól a SANOFI-hoz tartozó CHINOIN Zrt. veresegyházi gyáregységének vezetője. Szakmai tudása,
rátermettsége mellett az emberség, a segítő szándék
vezérli. Személyes példamutatása abban rejlik, hogy
a családok megélhetését tartja szem előtt. A várossal harmóniában, annak szándékát minden esetben
segítve végzi munkáját. Tevékenysége, gondolkodása mára összenőtt Veresegyházzal. Intézményeknek,
társadalmi szervezeteknek kétkezi munkájával, ajándékokkal, felajánlásokkal nyújt segítséget. Hosszú
évek óta együttműködik közösségi terek kialakításában. A kistérség művészeinek mecenatúrájával
is a képzőművészet aktív támogatója. Szelleme,
mentalitása páratlan, embersége, segítőkészsége
példaértékű. A közéletben való aktív részvételéért, nagyvonalú anyagi támogatásaiért, a város
elkötelezett szeretetéért és szolgálatáért

Románné dr. Diószegi Zsuzsanna
igazgató

részére Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat 13/2005.
(X.19.) számú rendelete alapján hozott 122/2012.
(VIII.16.) Kt. számú határozatával odaítélt

VERESEGYHÁZ DÍSZPOLGÁRA

Vadász Ágnes

Pásztor Ildikó

Elláné Papp Katalin
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Garamszegi Márta

Láng Gabriella

kitüntető címet adományozza.
Nevét Veresegyház város kitüntetettjeinek sorába
bejegyezte.

Vitális Sándorné

János Mariann

Nagy Erzsébet

Nagyné Vogl Magdolna
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Veresi Krónika

Polgármesteri elismerésben
részesültek
Az alábbi képeken is bemutatott személyeken túl polgármesteri elismerésben részesült Láng György középsikolai tanár
és Szászné Szigeti Katalin munkaügyi ügyintéző. Őket sajnos fényképen nem tudjuk bemutatni.

Basa Ottó gazdasági igazgató

Bihercz László gépkocsivezető

Csősz Lajos kézbesítő

Fekete István hévízkút üzemeltető

Garai Andrásné
Szent Pió Idősek Klubjának vezetője

Konrád Gáborné ápolási igazgató

Kovács István rendőr főtörzsőrmester

Lévai György Katonai
Hagyományőrző Egyesület tagja

Török Gyula középiskolai tanár

Varga Gyula
baptista gyülekezeti elöljáró

Varga Gyula középiskolai tanár

Vastag András Katonai
Hagyományőrző Egyesület vezetője

Veresegyház Város Önkormányzata megbízásából kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója.
Kiadó: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. Szerkesztőség: 2111 Szada, Dózsa György út 166. I. em 6. iroda
(VIDAutó autószervíz emeletén) Telefon: 06-30-335-9050 • Fax: 06-27-342-108
• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Főszerkesztő: Windhager Károly • Szerkesztő: Fogarasi Verona
• Fotó: Lethenyei László • Nyomdai előkészítés: SZENiK • Nyomda: Berei és Tsa. Kft.
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A hónap eseménye

2012. szeptember

2012. szeptember

Képviselő-testületi határozatok
2012. július hónap

106/2012.(VII.04.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
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I.em. 18.

I.em. 20.

33,38

36,88

34,53

38,18

145,47

38,18

150,48

Összes

Fszt. 9.
32,96

tése az alábbiak szerint történik meg:
- 2011. november 23-án a fentiekben
megjelölt 4 lakásra lakásonként 5 millió Ft
előleg került kifizetésre, melyből lakásonként
1 millió Ft foglalónak, 4 millió Ft vételárrészletnek minősül.
- 2012. február 8-án lakásonként 1.250.000 Ft
előleg került kifizetésre, mely vételárrészletnek minősül.
- A lakásokra előlegként megfizetett összegek
után eladó évi 20 %.-os kamatot köteles
fizetni az előleg átutalásának időpontjától
kezdődően, a lakások kulcsrakész állapotban
történő átadásáig illetve a végleges adásvételi szerződés megkötéséig.
- A lakások átadásának várható ideje június
30, a kamat összege ennek megfelelően lakásonként 703.425 Ft, amely a lakás vételárába
beszámításra kerül.
- A fennmaradó vételárrész (bruttó 15.720.700
Ft, amelyből a közműköltség 1.400.000 Ft)
megfizetése lakásonként történik meg az ingatlan adásvételi szerződés megkötésekor.
4.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgár
mestert a lakásvásárlásokkal kapcsolatos adásvételi és lakásbérleti szerződések
aláírására – a szükséges ellenjegyzések mellett
– figyelemmel a 2011. március 28-án megkötött együttműködési szerződés 6. pontjára
a következők szerint:
„Önkormányzat a 2. pontban tett nyilatkozatának megerősítésére kijelenti, hogy a Kft által
az előző pontban foglaltak teljesülése alapján
megépülő társasházban kialakításra került
lakásokból a fenti 4 db lakást meg kívánja
vásárolni a mindenkori szabadpiaci áron, de
maximum 280.000 Ft/ m2 ár alapulvételével.”
Az adásvételi szerződés akkor írható alá, ha az
ingatlanok tehermentesek.

138,5
5,01
1.400.000 42.134.400
43.534.400

10.690.400 280.000
350.000
11.040.400

1,555
36,085
10.103.800 280.000
350.000

1,825
37,885
10.607.800 280.000

36,06

Fszt. 3
35,28
36,7

10.453.800

A Közbeszerzési Bírálóbizottság jegyző
könyvezetője:
• Dr. Andriska Szilvia, közbeszerzési referens

350.000

• Nagy István, Pénzügyi Bizottság elnöke
• Tóth Sándor, Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági
Bizottság elnöke
• Szalontai Boldizsár, képviselő

10.957.800

A Közbeszerzési Bírálóbizottság tanácskozási
jogú tagjai:

1,63

• Garai Tamás, jegyző
• Cserháti Ferenc PBVO osztályvezető
• Székely János, PBVO szakreferens
• Gyöngyössy Kálmán, városfejlesztési refe
rens

38,33

A Közbeszerzési Bírálóbizottság szavazati
jogú tagjai:

10.732.400 280.000

105/2012.(VII.04.) Kt. sz. határozat:
A képviselő- testület felhatalmazza a polgár
mestert a Veresegyházi Meseliget Bölcsőde
bővítése 3. ütem – kiviteli tervek elkészítése
tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatására, és
kijelöli a Közbeszerzési Bírálóbizottság tagjait:

350.000

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel az
eredményhirdetést követően a jogszabályban meghatározott határidők betartásával
kösse meg a szerződést.

11.082.400

2. Az eljárás nyertesének a SKS TERV
Mérnökiroda Kft-t hirdeti ki nettó 5.032.700,Ft-os ajánlati árral.

Bruttó
Hasznos
alapter. m2 alapter. m2 Lakás sz.

1. A SKS TERV Mérnökiroda Kft., a Georoad
2000. Kft. és a Hidro Consulting Kft. benyújtott
ajánlatát érvényesnek, a lefolytatott közbe
szerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Terasz
50 % m2

104/2012.(VII.04.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testület a „97 (változást követően
28) utca útépítési és csapadékvíz-elvezetési
– kiviteli terv szintű – engedélyes terveinek
elkészítése” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:

2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul az alább
részletezett lakások megvásárlásához a 8520
hrsz-ú ingatlanon épülő társasházban:

Alapter.
összesen m2

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel az
eredményhirdetést követően a jogszabályban meghatározott határidők betartásával
kösse meg a szerződést.

107/2012.(VII.04.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a Szent István
tér 2. sz. alatti ingatlanon (8520 hrsz) épülő
29 lakásos társasházban 4 db lakás megvásárlásához. A tervezett lakásvásárlás bruttó
43.534.400 Ft, amely a 2012. évi költségvetési
előirányzatban szerepel.

Egységár
Ft/ m2

2. Az eljárás nyertesének a Veresegyház és
Vidéke Takarékszövetkezetet hirdeti ki nettó
5.714.657,- Ft-os ajánlati árral.

2.) A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt
a Közbeszerzési terv honlapon történő közzétételére.

Bruttó
vételár Ft

1. A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet benyújtott ajánlatát érvényesnek, a
lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Képviselő-testülete elfogadja Veresegyház
Város Önkormányzatának 2012. évre szóló
módosított Közbeszerzési tervét.

Közműköltség Ft

103/2012.(VII.04.) Kt. sz. határozat:
Veresegyház Város Önkormányzat Képviselőtestület a „Likvid hitel biztosítása 130 MFt értékben” tárgyú kétszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárásban:

Vételár
összesen Ft

Önkormányzat

Veresi Krónika

5.) A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy
az ingatlan vásárlásból keletkező változásokat
a vagyonnyilvántartásban és a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
6.) Jelen határozat elfogadásával - az elfogadás napján - a 210/2011.(XI.23.) Kt. sz. határozat hatályát veszti.
108/2012.(VII.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete hozzájárul a Novusz-Immo Kft. (székhely: 2112 Veresegyház, Bihari
János u. 11., cégjegyzékszám: 13-09-133064,
adószám: 14979620-2-13) és a Gábor-Ingatlan Kft. (székhely: 2112 Veresegyház, Bölcsőde
u. 2. A ép. fsz./6., cégjegyzékszám: 13-09153686, adószám: 23795288-2-13) közötti
2012. május 30-i keltű tartozás átvállalási
szerződéshez, ezzel tudomásul véve, hogy
a szerződésbe foglalt tartozás kötelezettje e
hozzájárulással a Gábor-Ingatlan Kft. lesz.

3.) A teljes bruttó 43.534.400 Ft vételár kifize-

2.) Az új kötelezett teljesítésének biztosítékaként a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy a Novusz-Immo Kftvel készfizető kezességet kössön.
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Veresi Krónika

3.) A kezességi szerződés és a képviselőtestületi hozzájáruló nyilatkozat esetében
a szerződések akkor lépnek hatályba, ha
azoknak közjegyzői végrehajtható okiratba
foglalása a készfizető kezességi szerződés
aláírásának napjától számított 8 napon belül a
kötelezettek költségén megtörténik.

végrehajtási eljárásba történő becsatlakozási
kérelmet engedélyezi, kössön adásvételi
szerződést a Novusz-Immo Kft-vel, a végrehajtó által meghatározott 19 Mft valamint
18,5 Mft vételáron, oly módon, hogy a vételár
a Novusz-Immo Kft. kölcsöntartozásába kerüljön betudásra.

109/2012.(VII.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a
• Novusz-Immo Kft. (adós)
• Monovia Építőipari és Szolgáltató Bt. (végrehajtási eljárásban jogosult)
• Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (takarékszövetkezeti hitelező), valamint
• Veresegyház Város Önkormányzata (önkor
mányzati hitelező)
között kötendő megállapodás aláírásához,
melynek célja az adós Kft. és a megállapodásban szereplő többi szerződő Fél felé fennálló
adósság részben vagy egészben történő kiegyenlítése.

110/2012.(VII.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 8520
hrsz-ú, Veresegyház, Szent István tér 2. sz. alatt
épült 29 lakásos társasházban megvásárolja a
mellékletben szereplő 22 db lakást, bruttó
270.000 Ft/m2 egységáron, összesen bruttó
303.546.150 forintért.

2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
a Novusz-Immo Kft. tartozása Veresegyház
Város Önkormányzata felé 2012. június 5-i állapot szerint:
51.652.740.- Ft, azaz Ötvenegymillió-hatszáz
ötvenkétezer-hétszáznegyven forint
(a 40 MFt kölcsönre történt 10 MFt résztörlesztésre tekintettel a fennmaradt tőke +
járulékaival növelt összeg).

4.) A vásárlásra biztonsági fedezetet jelent a
2012. évre tervezett beruházások felülvizs
gálata, ennek folytán történő előirányzat
csökkentés.

E tartozását a Novusz-Immo Kft. 3 lakás önkor
mányzati tulajdonba adásával egyenlíti ki
(5785/131/A/18, 5785/A/9 és az 5785/131/10
hrsz-ú lakások), melyek össz értéke 57,5 MFt.
Ez az összeg 5.847.200.- Ft-tal meghaladja az
önkormányzat adóssal szemben 2012. június
5-ig fennálló követelését.
3.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy
a 2.) pontban szereplő önkormányzati
követelést meghaladó 5.847.200.-Ft-ot (a
3 lakás tehermentes tulajdonjog szerzését
követően haladéktalanul) az alábbiak szerint
köteles megfizetni:
- a Monovia Bt-nek 3.637.407.-Ft-ot
- ebből viseli (levonja) a saját végrehajtási költségeit
- a még fennmaradó összeget átutalja a Bak és
Vidéke Takarékszövetkezetnek.
4.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgár
mestert
a) az 1.) pontban szereplő négyoldalú megállapodás és ehhez kapcsolódó további szükséges dokumentumok aláírására;
b) a megállapodás aláírását követően megkösse a Novusz-Immo Kft-vel 5785/131/A/18
hrsz-ú lakásra vonatkozó adásvételi szerződést
bruttó 20 MF-os vételáron, oly módon, hogy a
vételár a Novusz-Immo Kft. kölcsöntartozásába kerüljön betudásra;
c) az 5785/131/A/6 hrsz-ú ingatlan tekintetében (az önkormányzat javára 40 MFt +
járulékai miatt bejegyzett) a jelzálogjog törlési engedély – a tksz. javára – a megállapodás
szerinti ügyvédi letétbe történő helyezésére;
d) 5785/131/A/9 és 5785/131/A/10 hrsz-ú ingatlanok esetében, miután az eljáró bíróság a

2.) A vásárlás fedezete a Misszió Egészségügyi
Központ államosítása során az államtól kért
524 millió forint kártalanítás.
3.) A lakások árának kifizetésére az önkor
mányzat éven belüli likvidhitelt vesz fel, melynek kamata évi 15 %.

5.) E határozatban megfogalmazottak értelmében a költségvetés módosítására kerül sor
2012. szeptember 30-ig.
6.) A megvásárolt lakásokból az önkormányzat
10 lakást a rászoruló családok részére biztosít
bérleti díj ellenében, 12 lakást pedig értékesít.
Az értékesítésből befolyó összeget a likvidhitel visszafizetésére fordítja.
7.) Amint az 1.) pontban szereplő lakások az
önkormányzat tulajdonába kerülnek, azonnal meg kell hirdetni ezeket a mielőbbi értékesítés reményében.
8.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e döntésekkel kapcsolatos
iratokat, megállapodásokat, szerződéseket –
a szükséges ellenjegyzések mellett – írja alá.
9.) A képviselő-testület felhatalmazza a
jegyzőt, hogy a lakásokat a vagyonnyilvántartásba vegye fel, és gondoskodjon a földhivatali átírásról.
111/2012.(VII.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tudomásul veszi a Ve
resegyház belterület, 9165/6 hrsz-ú, 467 m2
területű, kivett út művelési ágú ingatlan 1/1
tulajdoni hányadának megvásárlását 1,-Ft
jelképes vételáron.
2) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az
önkormányzat nevében a polgármester aláírta az adásvételi szerződést, egyben felhívja a
jegyzőt, hogy a fenti ingatlanvételből keletkezett változást a vagyon-nyilvántartásban
és a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban
vezettesse át.
112/2012.(VII.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a Veresegyház
külterület, 052/51 hrsz-ú, szántó művelési ágú
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának megvásárlásához Sándor Lászlótól 300,- Ft/m2, össze
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sen 1.531.500,-Ft vételáron.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az ingatlan vételárának kifizetése a 2012. évi többletbevétel terhére történjen meg.
3.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgár
mestert a földvásárlási adásvételi szerződés
aláírására, egyben felhívja a jegyzőt, hogy a
fenti ingatlanvételből keletkezett változást
a vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
113/2012.(VII.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a Veresegyház
külterület, 0155/16 hrsz-ú, szántó művelési
ágú ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának
megvásárlásához Hlinka Józsefnétől 300,-Ft/
m2, összesen 1.052.400,-Ft vételáron.
2.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul a Veresegyház
külterület, 0155/16 hrsz-ú, szántó művelési
ágú ingatlan 1/2 tulajdoni hányadának
megvásárlásához Kaincz Ilonától 300,- Ft/m2,
összesen 1.052.400,-Ft vételáron.
3.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az ingatlan vételárának kifizetése a 2012. évi többletbevétel terhére történjen meg.
4.) Veresegyház Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgár
mestert a földvásárlási adásvételi szerződés
aláírására, egyben felhívja a jegyzőt, hogy a
fenti ingatlanvételből keletkezett változást
a vagyon-nyilvántartásban és a földhivatali
ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.
114/2012.(VII.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete támogatja a „Veresegyház története 1945-től napjainkig” c. könyv
megjelentetését, és egyben felkéri a polgár
mestert, adjon megbízást a könyv megírására
Horváth Lajos történész levéltáros és dr.
Asztalos István nyugalmazott múzeum igaz
gató számára.
2.) A szerzőpárost megillető vállalkozói díj
bruttó 6 millió Ft, a könyv elkészítésének
határideje: 2014. január 31., megjelenése
a könyvpiacon 2014. július 1., Veresegyház
várossá válásának 15. évfordulója.
3.) A vállalkozói díj kifizetésének fedezete az
önkormányzat 2012- 2013- 2014. évi költség
vetése.
4.) A tématervvel az Oktatási Bizottság ismerkedjen meg.
5.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására.
115/2012.(VII.19.) Kt. sz. határozat:
1.) Veresegyház Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a Tavirózsa Rádió számára
önkormányzati támogatást nyújt 2012. július
1-től 2012. december 31-ig terjedő időszakra
havi bruttó 250.000.- Ft összegben.
2.) Az 1. pontban szereplő támogatást a vállalkozó által benyújtott számla alapján, annak
kézhezvételétől számított 8 napon belül egyenlíti ki.
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Veresi Krónika
3.) A támogatás forrása az
önkormányzat 2012. II. fél
évében várható többlet
bevétele.
4.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés
aláírására.
116/2012.(VII.19.) Kt. sz.
határozat:
1.) Czene Erzsébet (Veresegyház, Temető u. 16/A. sz.
alatti lakos) házát 2012. július 6-án villámcsapás érte,
az épületben milliós károk
keletkeztek.
2.) Veresegyház Város Önkor
mányzat Képviselő-testülete

a házat ért káresemény miatt, a leégett épület rendbetétele érdekében Czene
Erzsébet számára az alábbi
önkormányzati segítséget
nyújtja:
• 1,5 MFt vissza nem térítendő
támogatás
• 2,5 MFt kamatmentes
kölcsön
A kifizetések a benyújtott
számlák ellenében, utólagos
finanszírozással történnek.
3.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a támogatáshoz szükséges
dokumentumok aláírására.

Tűzgyújtási Tilalom
A tűzgyújtás tilalom változatlanul érvényben van az
egész ország területén.
A rendkívüli meleg, és az igen hosszabb ideje tartó csapadékmentes időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult
ki. Emiatt tartják fenn immár hosszabb ideje a tűzgyujtási
tilalmat.
A korábbi évek tapasztalatai szerint a szabadtéren keletkezett tüzek jelentős része a gaz és a hulladék égetése és
főleg a felügyelet nélkül hagyása okozza.
Aki megszegi a tilalmat 100 ezer forinttól 1 millió forintig
terjedő bírságra számíthat. Ha a tűz oltására a tűzoltóknak
kell kivonulnia, akkora bírság összege elérheti 3 millió forintot is.

Méhzárlat
Hasonlóan érvényben van a méhzárlat is Veresegyház
térségében. Az intézkedést a méhek fertőző betegsége,
a nyúlós költségrothadást okozó baktériumok feltűnése
miatt rendelte el s fertőzés z állatok betegsége miatt
rendelték el a Gödöllő Kerületi Állategészségügyi és
Élelmiszer-ellenőrző Hivatalának főállatorvosa.
A zárlatot eredetileg július 20-án Szada, Veresegyház,
Erdőkertes és Gödöllő területére léptették érvénybe, de
időközben további 10 Gödöllő környéki településre is
kiterjesztették.
Emiatt a zárlat áthúzódik hosszabb időre, várhatóan csak
jövő tavasszal oldják fel a korlátozást. A főállatorvos sze
rint ketté kell azonban választani a helyi és a községi zárlatot. A helyi arra a méhészetre vonatkozik, ahol a betegséget megtalálják, és a fertőzött méheket, illetve a velük
érintkezésbe került eszközöket megsemmisítik, illetve
fertőtlenítik. A községi zárlat azonban nem akadályozza
a méhészeket a mindennapi tevékenységükben, csak a
településüket nem hagyhatják el a kerületi főállatorvos
engedélye nélkül.
A törvény szerint a zárlati idő 60 nap. A két hónapos
visszaszámlálás azonban csak akkor kezdődhet el, ha a
korlátozás alatt lévő terület összes méhészetét átvizsgálták, és minden eredmény negatív.
Ahogyan azonban a szakemberek is hangsúlyozzák: a
szigorú előírások és ellenőrzések nyomán minden méz,
amelyet a termelőktől veszünk, vagy amelyeket az üzletek
polcain találunk, teljes biztonsággal fogyasztható!
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Veresegyház Város Önkormányzata
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Veresegyház Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezeténél

főkertész
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2112 Veresegyház, Sport utca 4.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
A város Fő terének, a város parkjainak, tereinek kialakítása, a gondozás
irányítása. A város fásítási, virágosítási programjának elkészítése, a megvalósítás szervezése.
A kertészeti dolgozók munkájának irányítása.
Fólia sátorban virágtermesztés.
Szakmai közreműködés pályázati eljárásokban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.

Pályázati feltételek:

• középfokú , szakirányú képesítés ( kertész technikus; kertész- és növényvé-

delmi technikus; növénytermesztő és növényvédelmi technikus vagy: érettségi + OKJ 5462104 képzés: kertész és növényvédelmi technikus)
• kertészeti gyakorlat
• büntetlen előélet
• B kategóriás jogosítvány
• kertészeti gépek kezelése, kistraktor vezetése, növényvédő szerek
használatához engedély.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• legalább 3- 5 év vezetői gyakorlat
• jó referenciák.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Részletes szakmai önéletrajz, végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, beleegyező
nyilatkozat a pályázati eljárásban résztvevők betekintési jogáról, személyes
adatainak megismeréséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pásztor Béla polgármester ad a 06-28/ 588 601-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Veresegyház Város Önkormányzata, Garai Tamás
jegyző címre történő megküldésével (2112 Veresegyház, Fő u. 35.) Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: főkertész.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a benyújtás határidejétől számított 14 napon belül az e célra
alakult bizottság bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• a város honlapján www.veresegyhaz.hu
— 2012. szeptember
hónapban
• az önkormányzat havi lapjában (Veresi Krónika)
Megjelenés: 2012. szeptember 10.
• a GAMESZ www.gamesz.veresegyhaz.hu honlapján — 2012. szeptember
hónapban
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a
www.gamesz.veresegyhaz.hu honlapon szerezhet.

2012. 9. szám • szeptember

Veresi Krónika

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: „a járások
és a járási székhelyek kialakításának alapelve az volt, hogy a megyék határaihoz igazodva az állampolgárok számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és könnyű hozzáférést, és a
jelenleg létező ügyintézési helyszínek lehetőség szerint maradjanak meg”.

Karcsúsodott a Gödöllői Járás

Megjelent a Magyar Közlönyben a 2013. január 1-jétől működő
járási hivatalok székhelyét és illetékességi területét tartalmazó
jegyzék. Az országban összesen 175 járási, a fővárosban pedig 23
kerületi kormányhivatal kezdi meg működését.
Gödöllőn, a korábbi tervektől eltérően „csak” 15 település állampolgárai intézhetik majd ügyeiket.
Az eredeti elképzeléshez képest némiképp javult a helyzet a gödöllői
központú járási hivatalhoz tartozó települések számának tekintetében.
Volt olyan terv, mely szerint Gödöllő városán kívül még 6 város és 20
község polgárainak kellett volna Gödöllőn intézni ügyes-bajos dolgaikat, s ez esetben 178 ezer lakost szolgált volna ki a Gödöllői Járás.
Csökkentették azonban körzetet, így már csak 140 ezer fő ellátását
bízták Gödöllőre, akik a következő településeken élnek: Csömör, Dány,
Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, Mogyoród, Nagytar
csa, Pécel, Szada, Valkó, Vácszentlászló, Veresegyház és Zsámbok.
A létszámcsökkenéssel dr. Gémesi György polgármester bizonyára
egyetért, hiszen egy korábbi interjúnkban aggodalmát fejezte ki,
amiatt, hogy mekkora terület és mennyi lélek ellátása nehezedik
majd Gödöllőre, s az új rendszerhez szükséges helyszínek, épületek,
személyzet tekintetében nem látnak tisztán. Hozzá tehetjük, hogy
mindez feltehetően csak részben érinti a polgármestereket, hiszen a
járási hivataloknak önálló vezetőjük lesz, akiket a kormány nevez ki.
„A gödöllői járási hivatal vezetőjének kiléte még mindig kérdéses.
Feltehetőleg politikus kapja a havi szinten félmillió forintos nagyságrendű
bruttó fizetéssel járó állást, hiszen a törvényben létezik olyan kitétel, misze

rint: az országgyűlési képviselőség és a polgármesteri tisztség elszámolható közigazgatási gyakorlatként. A feltételezést erősítheti, hogy a két
év múlva esedékes országgyűlési választáson a jelenlegi kormánypárti
képviselők közül számos olyan lesz, akinek a parlamenti mandátumszám
200 főre történő csökkentése miatt búcsút kell intenie a honatya-státusznak.” – írja Gödöllői Hírek.
A járási hivatalok elsősorban az okmányirodai feladatokat (személyi
adat- és lakcímnyilvántartás, útlevél-igazgatás), a gyermekvédelmi- és
gyámügyeket, az építési hatósági ügyeket, valamint egyes szociális,
környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek intézését veszik
át a településektől.
Hogy a folyamat mielőbb beindulhasson, a járási hivatalok ingyenes
használatába kerülő ingó- és ingatlanvagyon-elemek, valamint az
átveendő köztisztviselők számának és feladatainak meghatározása
érdekében a szakminisztérium – a KIM Vagyonkezelő Központ, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok közreműködésével – felmérést végez valamennyi települési önkormányzatnál.
Úgy tudjuk, hogy a járási hivatalok személyi állományát részben a polgármesteri hivatalokban dolgozó, államigazgatási feladatokat ellátó
köztisztviselők, részben pedig a megyei kormányhivatal helyi és körzeti szintű szakigazgatási szerveinek kormánytisztviselői alkotják majd.
HIRDETÉS
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Felhívás!
Tisztelt Fogyasztóink!
A lakosság tájékoztatása alapján arról
értesültünk, hogy az utóbbi időben
Társaságunk üzemeltetési terüle
tén ismeretlenek a DMRV ZRt nevében
magánszemélyeket kerestek meg telefonon,
melynek során időpontot kívántak egyeztetni vízmintavétel és
vízminőség-vizsgálat végzése céljából.

Társaságunk nem alkalmaz ilyen eljárást!
A vízbázisokról szolgáltatott víz minőségét a DMRV ZRt
Akkreditált Laboratóriuma (NAT-1-1429/2008.) rendszeresen az ÁNTSZ által elfogadott ütemterv szerint -, „A víziközművek
üzemeltetéséről” szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendeletnek
megfelelően ellenőrzi a termelőkútnál, valamint az ivóvízhálózat
több pontján.
Vízminőség-ellenőrzést a hatósággal egyeztetett mintavételi
helyeken és időpontokon kívül, megrendelés illetve lakossági
panasz esetén végzünk. Ezen estekben az előzetes időpont
egyeztetést követően, munkatársaink
DMRV Zrt. emblémával ellátott gépkocsival,
továbbá fényképes igazolványuk felmutatásával
keresik fel a megrendelőt, illetve panaszost.
Fontos! Szakembereink NEM KÉRNEK PÉNZT a munkájukért, kivéve
megrendelés esetén, azonban abban az esetben
sem a helyszínen!
Amennyiben hasonló megkeresést tapasztal,
kérjük tájékozódjon. Társaságunk szakembereinél
a következő elérhetőségeken:
Környezet- és Vízminőségvédelmi Osztály:
27/505-300, 505-301, 505-304
Kérjük, továbbra is jelezzék felénk,
ha hasonló eseteket tapasztalnak!
Köszönjük, hogy elolvasta figyelemfelhívásunkat.
DMRV Zrt.

Rovásírásos
helységnév tábla
Honfoglaló őseink írástudók voltak, a ma székely magyar rovásírásnak
nevezett írásmódot használták, melyből 5000 éves emlékeink is vannak. Akkoriban Európában ezen kívül csak a görög és a latin ÁBC-t ismerték. Szent
István király rendelte el a vallás átvételével együtt az áttérést a latin írásra, s
a régi rovásírásos emlékeket összeszedette, megsemmisíttette. Mennyivel
többet tudhatnánk a honfoglalás környéki és előtti idők történelméből, ha
ez nem történik meg?
Attól kezdve már csak a papok és környezetük volt írástudó, de a nép azért
itt-ott továbbra is használata a rovást, sőt a székely iskolák a XVI. századig
tanították is. Teljesen tehát nem merült feledésbe, mégis újra kell tanulnunk őseink írását, melyre büszkék lehetünk.
Nagyon sok település készíttette el helység
név tábláját ezzel az írásmóddal az utóbbi
években, jelezve, hogy itt magyarok élnek,
s találkozunk ilyenekkel még a határon túli
magyarlakta területeken is.
Veresegyház is felzárkózott a többi település
mellé, elkészítette rovástábláját. Amíg azonban mások a szokásos szabványos, közúti táblák mintájára készítették el, addig városunkban egy ennél díszesebb és környezetünkbe
jobban illő, fából készített táblákkal adjuk
tudtul, hova érkezett a vándor.
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NYISSUNK EGYMÁSRA!
CSATLAKOZZ!
Bárki lehet Szomszédünnep
szervező
Ismered a szomszédaidat? Jól jönne, ha segíthetnétek
egymásnak? Ismerkedjünk idén is! A sok világnap és
ünnepnap mellett szeretnénk, ha a szomszédoknak is
jutna egy nap az évben! Hogy mikor?
Szeptember 22-én, szombaton!
Szervezők csatlakozását várjuk! Hívd meg Te is szomszédaidat és ha van kedvetek szervezzetek közös programokat is!
Segítünk az első lépésekben! A regisztrálók ingyen lufit és a
szervezéshez szükséges szóróanyagokat kapnak.
Szeptember 22-én egy közös főzés, egy nagy asztalnál együtt
elköltött vacsora, közös játékok, sportolás, vagy kertészkedés
alkalmával kicsit jobban megismerhetjük szomszédainkat,
s ha volt netán vitánk velük, ezeket is tisztázhatjuk. Hiszen
kiderülhet, hogy anélkül, hogy ismernénk egymást, rengeteg
mindenben gondolunk hasonlót.

A SZOMSZÉDÜNNEP RECEPTJE
Végy egy kisebb utcácskányi Embert egy kedves településen
vagy kerületben, továbbá egy kezdeményezést (ez a Szomszédünnep), mely szerint ideje összejönni szomszédainkkal.
Fontos kellék egy lelkes Szervező, aki összetereli az utcában
lakókat, és kézben tartja az eseményeket. A legfontosabb
hozzávaló azonban a Lelkesedés, a részvétel, és a végén az
együttlét vitathatatlan öröme. Kérdésed van? Csatlakoznál?
Kérsz lufit a dekorációhoz?
Keress minket! info@szomszedunnep.hu
A Szomszédünnep célja, hogy az egy utcában, egymás szomszédjában élő emberek, akiknek egy iskolába járnak a gyermekeik, akik munka után minden nap ugyanabban a boltban
vásárolnak be – egyszóval a szomszédok, akik látásból már jól
ismerik egymást, szót váltsanak egymással.
A program nyitott, hiszen a vállalkozó kedvűek maguk dönt
hetik el, hogy miképpen szomszédolnának: a közösség egy közeli téren, parkban gyűlne össze, vagy valamelyikük házában,
udvarában. Közösen főznek, beszélgetnek, esetleg játékos
vetélkedőket, szórakoztató programokat szerveznek - új élettel töltve meg a tereket, az utcákat.
Mindezeken túl hosszútávon is komoly társadalmi haszonnal
járhat az esemény, ugyanis a szomszédsági kapcsolatok rendszeres ápolása gyarapítja és erősíti a társadalmi hálózatokat.
Ez az információs háló járvány, baleset esetén gyorsabbá és
szervezettebbé teheti a segítségnyújtást és a tájékoztatást, tudatos felhasználásával pedig a bűnmegelőzés és a gyermek
védelem területén lehet eredményeket elérni.
Tavaly több mint tízezren Szomszédünnepeltek a Hungarofest kezdeményezésére! Klikk a részletekért:
www.szomszedunnep.hu

További információ:

Gergály Kriszta
gergaly.kriszta@hungarofest.hu 06-30/777-5597
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Kőzélet

Verseny a Margitáig
Az idén is nagy sikere volt a már hagyománynak
számító Éjszakai Túrának, mely minden évben
augusztus 20-ára virradó éjjel zajlik, kapcsolódva
a másnapi Szent István Napi Ünnepséghez.
Ez az éjszakai túra a veresegyházi és a környékbéli fiatalok számára
nagyon vonzó. Csapatokat alkotva kell elindulniuk Veresegyház
Főteréről, majd el kell jutniuk egy kijelölt útvonalon egészen a Margitáig.
Útközben több állomáson is várják őket különböző feladatok, melyek
teljesítésével pontokat szerezhetnek. Végül a legtöbb pontot elért
csapat átveheti a vándorkupát, amit a következő évben tovább kell
majd adniuk a következő túra legeredményesebb csapatának
Falus Györgyit, a túra egyik résztvevőjét kérdeztük, aki először vett
részt ezen az eseményen.
Miért jöttél el?
A barátaim vettek rá. Az előző években is terveztem, de valahogy sosem
jutottam el. Most is hívtak, kisebb kavarodás után végül elmentem, és
nem bántam meg, sőt nagyon is élveztem! Amikor kiértünk a Fő térre,
nem hittem a szememnek! Sejtettem, hogy sokan lesznek, de amikor
láttam, hogy majdnem a szökőkútig áll a feliratkozni kívánók sora,
akkor nagyon jó érzés fogott el, hogy vannak még ilyen rendezvények
a közösségért. Mindenkinek csak ajánlani tudom!
A nyerésre törekszel vagy a részvét a fontos?
Szerintem sosem a nyerés a fontos. Jó társaság gyűlt össze és együtt
„küzdöttünk” a feladatokkal, a sötétséggel, és a láb- és fenékizmokat
próbára tevő emelkedőkkel. Közben sokat nevettünk - jól éreztük
magunkat. Ez a lényeg! Persze nyerni is jó lett volna, de így legalább
van még egy ok, ami miatt jövőre is ott a helyünk!

A célba beérkezett csapatok egy része
Melyik állomás tetszett a legjobban?
Nem könnyű kérdés... Talán a Diótörő. Tetszett az ötletes szerkezet!
Bár igazából mindegyik állomás feladata más miatt volt jó, az összes
feladat izgalmas volt a maga nemében.
Jövőre is eljössz?
Semmiképp sem hagynám ki, és ezt ajánlom mindenkinek,
szeretettel!
Szedlacsek Enikő

Falus Györgyi (középen) és csapatának egy része (balról jobbra:
Szilágyi Ottó, Kelemen Erika, Szabó Barabás, Szedlacsek Enikő)
HIRDETÉS
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A Váci Mihály Művelődési Ház

szeptemberi és október eleji rendezvényei,
művészeti csoportjai, klubjai
Szeptember 16. (vasárnap) 18.00
Együttállás Kiállítás megnyitó
Helyszín: Szabadidős Központ

Szeptember 24. 17.00

Életerő Akadémia: Szemünk fénye Látótérben a szemünk
Számítógép előtti munkavégzés és a
szemkárosodás összefüggése, a különböző
megbetegedések szövődményei a szemész
szakorvos szemszögéből, elsősegély a
szemészetben stb.

Előadók: dr. Kósa Tünde szemész szakor-

Szeptember 30. 13 órától:

vos és Száraz Melinda szemészeti szakasszisztens
Helyszín: Szabadidős Központ

Szüreti felvonulás és bál
Indulás: a Búcsú-térről, érkezés a Fő térre.
Szüreti műsor és bál a Városháza előtt

Szeptember 29.

Remsey Flóra textilművész kiállítása
Helyszín: Szabadidős Központ

Október 12

Hagyományőrző Népi Együttesek
Országos Minősítő versenye
10.30
Műsor kezdet I. rész
14.00
Műsor kezdet II. rész
Helyszín: Váci Mihály Művelődési Ház, a
belépés díjtalan.

Október 20. 19 óra:

Orgonahangverseny a református
templomban
Finta Gergely orgonaművész előadása

Intézményünk szeptember hónapban új csoportokat hirdet,
illetve jelentkezni lehet a már meglévő kisközösségekbe, klubokba,
művészeti csoportokba is
Aranyeső Nyugdíjas Klub
Vezető: Dékány Jánosné

ONYPE Klub
Vezető: Czeller Boldizsárné

Helyszín: Szabadidős Központ.
Elérhetőség: Nagy Csilla 06-20-779-58-65.

szerda 17.00-20.00

Baranyai János Vasútbarát és
Modellező Klub

Szabadidős Központ

Szabadidős Központ.

A legrégebben működő (1971 óta)
és a legnagyobb tagsággal bíró klub.
Összejöveteleiken énekelnek, néha táncolnak,
szívesen járnak színházba, kirándulni. Több
klubbal tartanak baráti kapcsolatot, a szadai
nyugdíjas klubbal évente kétszer szerveznek
találkozót.

2005-ben jött létre. Megalapítójuk az
„Aranyeső Nyugdíjas Klub” egyik legrégebbi
tagjaként egy kisebb, s ezáltal családiasabb
klub létrehozását valósította meg. Szívesen
fogadnak körükbe olyan nyugdíjast, aki egy
kisebb baráti közösségre vágyik.

hétfőnként 17.00 - 20.00

Értelmes Évek Nyugdíjas Klub
Vezető: Markó Józsefné

Szabadidős Központ.

csütörtökönként 15.00-18.00

2001-ben alakultak, tagjaik között sokan az
elmúlt években költöztek Veresegyházra,
s kerestek maguknak baráti közösséget.
Hangversenyekre, kiállításokra is örömmel
eljárnak, egymást segítő nyitott közösségükbe
örömmel várják az újonnan jelentkező baráti
közösséget kereső nyugdíjasokat.

Baba -Mama Klub

Kellemes hasznos időtöltést szeretnél magad
és csemetéd számára? Szeretnél találkozni
hasonló életkorú gyermekek szüleivel?
Dalok, versek, ölbeli játékok, sok mozgás és
kézügyességet fejlesztő játékok várják az ide
érkezőket.
A foglalkozások időpontja: kedden és
csütörtökön 10-11.30-ig.
Részvételi díj: 600 Ft/ alkalom.
A foglalkozásokat Tóth Margit szakképzett
logopédus vezeti.

A Klub tagfelvételt hirdet 16 -50 év közötti
modellező vasútbarátok részére. Előny
a jó kézügyesség, teherbíró képesség/a
kiállításokon
való
részvételhez,
az
elektromosságban való jártasság. Jelentkezni
lehet a baranyaimodell@citromail.hu és a
06 30 425 01 39 telefonon Gombos István
klubvezetőnél. A belépési nyilatkozat innen
letölthető, melyet a megbeszélt időpontra
kitöltve, hozzon magával.

Kártya Klub
Vezeti: Szeriné Kiss Andrea

A 7 éve működő Klub szeretettel várja a
bridzselni, tarokkozni, ultizni tudó, aktív és
szép korú jelentkezőket minden pénteken
18 - 21 óráig a Szabadidős Központban.

Művészeti csoportok
Hagyományőrző Népi Együttes
Vezeti: Széphalmi Zoltán Aranysarkantyú

díjas néptáncos, koreográfus.
Váci Mihály Művelődési Ház

szerda 18.00 - 22.00

További felvilágosítás kérhető Hibó Józsefné
Iréntől a 06-30-497-03-08 telefonon. ;
Az 1990-ben alakult csoport hatszoros
.„Kiválóan Minősült” Muharay Elemér díjas
együttes. Tagjainak száma 33 fő. Majdnem
minden korosztály képviselteti magát
az együttesen belül. A 17-18 évesektől a
80 évesig. Megalapítójuk Hajdi Józsefné,
tiszteletbeli elnök.
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Négy táncospár nyert Fülöp Ferenc díjat az
évek során.
Műsorainak összeállításában nagy hangsúlyt
helyeznek a helyi szokások, hagyományok,
táncok, dalok, családi és vallási ünnepek
éltetése, ezek feldolgozása színpadi
műsoraikban.
Külföldi fellépéseik:
1998: München, Schneeberg, (Németország),
2004: Tallin (Észtország CIOFF ), 2006.
L’Escala
(Katalónia)
2007.
Crnomelj
(Szlovénia, 44. Jurjevanje Fesztivál) 2011-ben
Hagyományőrző Népi Együttesek Országos
Találkozója Olecko (Lengyelország),

Hazai fellépések:

Újévköszöntő,
Hagyományőrző
Népi
Együttesek Találkozója, Táncház találkozó,
Mesterségek Ünnepe, Pannon Vigasság (Pécs,
Szombathely). Minősítések:
(Sárospatak, Gyöngyös, Százhalombatta,
Kapuvár) általában a Muharay Szövetség és a
szakma „csúcsrendezvényein” lépnek föl.
Az együttes várja azokat, akik a helyi
hagyományok,
népi
szokások
iránt
érdeklődnek, szeretnek táncolni, énekelni, egy
jó közösség tagjaként szívesen részt vennének
az együttes munkájában, hétköznapjaiban és
ünnepein.
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Népdalkör
Vezetőjük: Kovács László
Szabadidős Központ

Kedenként 17.00 - 19.00

Érdeklődni Kovács Lászlótól lehet a
06-20-961-69-69 telefonon.
A 2012–ben Aranypáva Díj minősítést szerzett,
35 éves születésnapját ünneplő
A veresegyházi Népdalkör az énekes népi
hagyományok ápolását, színpadra állítását,
bemutatását felvállaló kulturális csoport.
Állandó fellépői helyi rendezvényeknek,
valamint gyakran utaznak az ország
különböző pontján rendezett népzenei
találkozókra, minősítő hangversenyekre.
Várják azok jelentkezését, akik szabad
idejükben
szívesen
énekelnének
és
tanulnának népdalokat, s csatlakoznának
ehhez az alkotóművészeti közösséghez.

a város vezetése fontosnak tartja, hogy
legyen Veresegyháznak is egy jól működő,
színvonalas műsorokat előadó, fiatalokból
álló, lelkes csapata.
Várunk mindazon érdeklődő óvodást, a
kamaszokat, a fiatalokat és a felnőtteket
csoportjainkba,
akik
az
együttes
alapgondolatához csatlakozni szeretnének,
szeretnek táncolni, énekelni….
Az iskolások csütörtökönként próbálnak
(Botorka Bokréta) 17:30 - 19 óráig.
Az óvodások pénteken 17:00 - 17:45-ig
(Csemete) és a Bokrétások is 3 alkalommal,
különböző
csoportokban.
Érdeklődjön
telefonszámunkon:
30-932-1632
vagy
e-mailben: veresibokreta@gmail.com

Szövőkör
Vezető: Pirók Irén.

Szabadidős központ

Péntek 15.00 - 20.00

Bokréta Néptánccsoport
Vezetőjük: Almási Bernadett
Váci Mihály Művelődési Ház

Kedd:

Veresi Krónika

19.00-22.00

„Megismerni,
megismertetni,
gyönyör
ködtetni…” Ez a Bokréta Néptáncegyüttes
alapgondolata!
Lelkesek,
fiatalok,
elkötelezettek a magyar és ezen belül a
veresegyházi népi hagyományok iránt.
Ez a lelkesedés az én részemről 1985-ben
indult. Akkor még Iglói Éva (Muharay Elemér
Népi Együttes, GödöllőiTáncegyüttes) tanított,
majd Tarnóczai Zoltán (Honvéd Táncegyüttes)
vette át az akkori gyerekcsoportot. A
csoporttagok cseperedtek és már kamaszként
Lányi Attila (Honvéd Táncegyüttes) volt az, aki
átadta tudását nekünk.
Többször újraszerveződött az együttes, a
mostani formájában 1996-tól működik.
Paár Tibor (Vasas Táncegyüttes) jött oktatni,
majd én vettem át ezt a szerepet Balázs
Péterrel (Vasas Táncegyüttes). Azóta is együtt
dolgozunk, koreografálunk. Edzőtáborokat
szervezünk közösen Fülöp Vilmossal, az
együttes társcsoport vezetőjével.
Az igazi áttörés 2011-ben a Csillagösvény
színpadra állításával kezdődött. Vili fejéből
pattant ki az ötlet és elindult valami.
Szerveztünk,csináltuk,próbáltunk,táncoltunk,
énekeltünk, alkottunk, míg augusztus 20-án
Paár Tibor rendezésében a többi veresegyházi
csoport részvételével be tudtuk mutatni a
Csillagösvény történelmi táncjátékot, amely
nagy büszkeséggel töltötte el a résztvevőket
és a város lakóit is egyaránt.
Azóta is dolgozunk, már megálmodtuk
a következő műsorok tervét. Úgy érzem,

Részvételi díj: nyugdíjasoknak, gyerekeknek 1
000,- Ft//hó, felnőtteknek: 2 000,- Ft/hó
Az 1981-ben alakult csoport, számos
népművészeti kiállításon vett részt, több
alkotásukkal díjat nyertek el. Várják soraikba
azokat, akik szeretik a kézimunkát, akik
szívesen elsajátítják a szövés, tudományát.
Minden korosztály képviselteti magát, kicsik és
felnőttek. Közös munkájuk az Átrium Galéria
épületében látható, a könyvtárhoz vezető
lépcsőforduló falán. Az intézmény biztosítja
a szövőkereteket, az alapanyagot a szövőkör
vezetője rendelésre szerzi be.

Gaudeamus kórus
Vezető: Kovács Katalin

Mézesvölgyi Általános Iskola

Kedd 18.00 - 20.00.

Kovács Katalin pedagógus vezetésével. 1998ban verbuválódott helyi pedagógusokból
a csoport, majd énekelni szerető szülők és
tanítványok is csatlakoztak.
Elsősorban a város rendezvényein és, a térség
településein szerepelnek, továbbá határon
túlra is több ízben eljutottak már.
Önálló műsoros estet adnak minden évben
az általános iskola névadójának tiszteletére
a Fabriczius Ünnepség keretén belül. Egy
nagyon jó közösség is várja egyben a hozzájuk
csatlakozni kívánókat.

Cantemus kórus
Vezető: Vadász Ágnes

Szabadidős Központ.

Kedd, péntek 19.00 - 21.30.

A 35 éve működő kórus, jelenlegi legmagasabb
fokozata
az
országos
minősítésen:

„Hangversenykórus Cum Laude”.
A Kórus célul tűzte ki a magyar kóruskultúra
terjesztését, énekes hagyományaink ápolását.
Az együttest az éneklés szeretete, Vadász
Ágnes
közösségteremtő
személyisége,
elhivatottsága tartotta, tartja össze mind
a mai napig. A kórus tevékenyen részt
vállal a helyi kulturális rendezvényeken,
közreműködői a helyi képzőművészeti
kiállítások
megnyitóinak,
társadalmi
ünnepeknek. Önálló műsoros estet adnak
évente két alkalommal: „Cantemus Farsang”
és „Karácsonyi Muzsika” címmel.
Rendszeresen koncerteznek a Magyar
Nemzeti Galériában, a Mátyás templomban
(minden év október 6-án), Gödöllőn a
Királyi Kastélyban. A kórus jótékony, célú
hangversenyeket is vállal mind szűkebb
„hazájában” Veresegyházon, de eleget tesz
távolabbról jövő felkéréseknek is.

Veresegyház Város Fúvószenekara
vezető: Balogh Ferenc
Szabadidős Központ

Kedd-csütörtök: 17.30 - 19.30

A Zenekar 1998-ban alakult Balogh Ferenc
karnagy vezetésével. Elsősorban a városi
rendezvényeken való szereplés volt az
elsődleges cél az együttes létrejöttekor. A
zenekar jelenleg több mint 40 tagot számlál,
közöttük vannak zeneiskolás növendékek, de
többségük képzett felnőtt muzsikus. 2006tól önálló próbateremmel rendelkeznek, heti
két alkalommal tartanak próbát, műsoruk,
repertoárjuk gazdag. Egyre több meghívást
kapnak az országhatáron belül és azon túl
is. 2003 -ban 5 napos turnén vettek részt
Németországban. Rendszeresen fellépnek
Magyarország más településein, a határon
túl. Vendégszerepeltek Székesfehérváron,
Budapesten, Pozsonyban, Erdélyben és a
kistérség településein. 2004. április 30-án éjjel
az Uniós csatlakozás alkalmából a szlovák
határon Ipolyságon adtak ünnepi műsort.
Veresegyház város testvértelepülései a
felvidéki magyar lakta kistelepülésektől:
Ipolybalog, Ipolybél, Kisölved, Sáró stb. szinte
minden évben kapnak felkérést. 2006-ban
erdélyi turnén vettek részt,
A fúvószenekar magas szakmai színvonalon
szólal meg, fellépéseiken megemeli a
rendezvények színvonalát az egységes,
látványos egyenruha is, ami a Bocskai viselet
mintájára készült.
Várják tagjaik sorába azokat a hangszereseket,
akik örömmel vennének részt a zenekar
életében, felnőtt muzsikusok, vagy zeneiskolai
növendékek.

Részvételi díjas képzések, csoportok
Botorka Bokréta Néptánccsoport
Vezető: Almási Bernadett

Váci Mihály Művelődési Ház

csütörtök: 17.30 - 19.00

Jelentkezni a Szabadidős Központ„A”portáján
lehet
Részvételi díj: 500,- Ft/alkalom, 10 alkalom
esetén 4.000,- Ft. Egy családból 2 gyermek
jelentkezése esetén: 3 000,- Ft /fő
A 10 alkalmat 3 hónapon belül kell igénybe

venni.
További tájékoztatás Almási Bernadettől
kérhető a 06-30-364-58-83 telefonon.

Csemete Gyermek néptánc Csoport
Vezető: Almási Bernadett

Szabadidős Központ.

Péntek 17 - 17.45

Jelentkezni a Szabadidős Központ„A” portáján
lehet.

www.decens.eu • folyóirataink

Részvételi díj: 500,- Ft/alkalom, 10 alkalom
esetén 4.000,- Ft. Egy családból 2 gyermek
jelentkezése esetén: 3 000,- Ft /fő.
További tájékoztatás Almási Bernadettől
kérhető a 06-30-364-58-83 telefonon.
Kerámia Szakkör
Vezető: Nagy Csilla

Szabadidős Központ.

Hétfő – szerda 15-18
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Művelődés

2012. szeptember

Veresi Krónika

2012. szeptember

6 éves kortól

testvéreknek 600 Ft/alkalom.
További tájékoztatás Nagy Csillától a
06-20-779-58-65 telefonon.
A foglalkozások az egyszerű edénykészítési
módszerektől az összetett alakú korongozott
munkákig avatják be az érdeklődőket,
készítenek cserépjátékokat, edényeket,
ékszereket, ajándékokat.
Hasznos és kreativitást fejlesztő kézműves
foglakozás. Minden érdeklődőt szeretettel
várnak!

06-70-330-73-93 telefonszámon.
Mizser Pál festőművész több mint egy évtizede
tanítja a főként általános iskolás gyermekeket
a rajz és a festészet művészetére. Hitvallása,
hogy a gyermek veleszületett kreativitását
csak úgy lehet megtartani, fejleszteni, ha nem
szorítjuk őket korlátok közé, s nem sablonokat
tanítunk nekik. A művész mindennél
fontosabbnak tartja, hogy a foglalkozásokon
a képzőművészeten kívül a társművészetekkel
is megismerkedjenek, így a nagy klasszikus és
kortárs zeneszerzők művei is belopakodnak a
gyermekek figyelmébe.

Kreatív Gyakorlatok
Vezető: Mizser Pál

Szerep Elek Diákszínpad
Vezető: Éli Nóra színművésznő

Művelődés

Részvételi díj: 800 Ft/ alkalom,

Mézesvölgyi Általános Iskola

Szabadidős Központ.

Ft/ 8 alkalom, amelyet 2 hónapon belül kell
felhasználni.
Jelentkezni a Szabadidős Központ„A”portáján
lehet.
Érdeklődni lehet Pásztor Ildikó a

Ft/alkalom
Jelentkezés: Szabadidős Központ „A” portáján.
További tájékoztatás kérhető Éli Nórától a: 0630-63-86-270 telefonon.

hétfő – csütörtök 15 - 19
Részvételi díj és fizetés módja: 7.000,-

Szerda: 15 – 17.
Részvételi díj és fizetés módja: 800,-

LEGYÉL DIÁKSZÍNÉSZ! A SZEREP ELEK

DIÁKSZÍNPAD vár sorai közé.

Kedves Gyerekek! Nyáron talán Ti is
találkoztatok a Diákszínpad tehetséges
kis színészeivel, sőt, esetleg láttátok is a
Mosolylányka megmentését, a Cirkusz
Világszám című előadásuk valamely részletét.
Most Nektek is lehetővé tesszük, hogy
játszótársunkként öregbítsétek a Diákszínpad
jó hírét, illetve magatok is fejlődjetek,
okosodjatok, ügyesedjetek a színjátszás
terén.

Mit kínálunk?

• jó hangulatú közösség, gyerekközpontú
foglalkozásokat
• színpadi mozgást, beszédet, drámajátékot
• sok nevetést, sikerélményt, magabiztos
fellépést
• fejlődik a kommunikációs készség, a
fantázia, a kreativitás, az empátia, az
egymásra figyelés, a csapatszellem, a
beszédtechnika, a mozgáskészség, a
kifejezőképesség
• felkészítés a színiiskolák felvételijére
• előadások

Újonnan hirdetett csoportok
Népihangszer oktatás (citera)
Vezeti: Kovács László, a Népművészet Ifjú

Mestere, népzenész, népihangszer-oktató,
a Veresegyházi Népdalkör vezetője. A Váci
Mihály Művelődési Ház a Szabadidős Központban népihangszer-oktatást indít
október 1-től minden korosztály
számára, kellő számú jelentkező esetén.Oktatott hangszer: citera – amely érdeklődés
és kellő számú jelentkező esetén később
más hangszerrel is bővülhet (népi furulya,
koboz, tekerő)
A hangszeroktatás iskolaidőn kívül szakköri
formában történik.
Az oktatás az iskolai tanévhez nem kötődik,
igény esetén a nyári hónapokban is
folytatódhat.
Az oktatás tervezett időpontja: hetente egy
alkalommal, keddenként 15 -17 óra
között.
(A végleges időpontot a jelentkezők és a
csoportok számától függően egyeztetjük)

Részvételi díj: 400,- Ft/alkalom
Bérlet esetén: 1.200,- Ft/4 alkalom
Fallabda pálya
8-16 óráig: 2400,-Ft/óra
16-21 óráig: 2600,-Ft/óra
hétvégén: 2200,-Ft/óra
10 alkalmas
bérlet, mely 3 hónapig érvényes:

Mozdulj Mami!

Kedd – csütörtök: 09.00- 10.00
óráig

Intézményünk
sportrészében
termek bérelhetők sport
foglalkozások
megtartásához. A

További tájékoztatás Kiss Andreától kérhető
a 06-70-310-70-77 telefonon.

Fit-ball edzések

Sokat
segít
a
zsírégetésben,
a
narancsbőr kezelésében. Fiatalon tartja
a porckorongokat, megelőzhető vele a
csontritkulás. Tökéletes gerinctréning.
Jelentkezni lehet a Szabadidős Központ „A”
portáján.
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Fogadunk munkahelyi csoportokat, akik
képzéseket,
tréningeket
szerveznek.
Termeink egyéb, közösségi és üzleti célokra
is bérelhetőek.
HIRDETÉS

20.000,-Ft/hó
ütő: 350,-Ft/óra,
labda: 120,-Ft/óra

Rendezvényeinkről,
induló kiscsoportja
inkról tájékozódni
lehet a következő
helyeken:
www.veresmuvhaz.
hu
honlapunkról,
valamint, mint „Váci
Mihály Művelődési
Ház” jelen van a
facebook-on is!

Könnyű, kimozgató torna, közép- és idősebb
korosztály számára.
Jelentkezni lehet a Szabadidős Központ „A”
portáján.
Részvételi díj: 400,- Ft /alkalom
Bérlet esetén: 1.200,- Ft/4 alkalom

Konferencia turizmus:

hét minden napján
rendelkezésre áll a
fallabda termünk.

Bérelhető
eszközök: flip-chart
tábla, projektor,
hangtechnikai eszközök, színpad.
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Veresi Krónika

Szatócsbolt a Veresi Kincsek Portáján
Beszélgetés a Katonai Hagyományőrzők Egyesülete vezetőivel,
Lévai Györggyel és Vastag Andrással.
Honnét jött az ötlet?
Ez egy nagyon régóta
dédelgetett álom. Egy
kis szigetet akarunk lét
rehozni, ahol a hagyományainkat ápolhatjuk,
továbbadhatjuk. Beletartozik ebbe a szatócsbolt létesítése is. Régen
ilyen boltok voltak a
kisvárosi településeken,
ahol szinte mindent
árultak, amire az akkori embernek szüksége
lehetett. Most a XXI.
században mi már nem
fogunk gatyamadzagot
Lévai György és Vastag András
tartani, de minden olyan
árut igen, amely magyar
termék, hagyományos módszerekkel, kézimunkában, vegyszermentesen készült, természetes anyagokból. Ez lehet élelmiszer,
fonott áru, kerámia, a hölgyek kedvencei, azaz a natúr kozmetikumok a szappanoktól a tusfürdőkig és minden más egyéb használati
tárgy, beleértve a népi motívumokkal díszített ruhákat, pólókat.
Ezek a valódi értékeket, egészséges ételek, lekvároktól kezdve
gyümölcsökkel és füstöltáruval is szolgálunk. Különlegességekkel
is: szürke marhából, mangalica sertésből, szarvasból, őzből készült
kolbászokkal, szalámikkal. Az elnevezés még a török időkből származik, a szatócs szó azt jelenti: kereskedő.
Szeptember 8-án nyitunk, amikor a különböző élelmiszerek kóstoltatásával szeretnénk vonzóvá tenni az üzletet.

ben nótázgatunk, beszélgetünk, jól érezzük magunkat, ahogy azt a
szüleink, nagyszüleink is tették.
Ami talán még fontosabb, közösségi találkozóhellyé akarjuk fejleszteni ezt a portát, ahová bejöhet valaki, s itt találkozhat másokkal.
Elbeszélgethet abrosz
mellett, ihat egy házilag
készített málnaszörpöt,
vagy teát, ehet hozzá
kemencében
sütött
pogácsát. Ehhez úgy
alakítottuk ki a helyiségeket, hogy egy csárda
berendezésére hasonlítson.
Nem kell mindig rohanni, le lehet ülni egy
lócára és megbeszélni a
világ dolgait. Legyenek
újra beszélgetések, nyugodt percek! Reméljük,
a fiatalokat is sikerül
majd becsalogatni.
Windhager
HIRDETÉS

Egy bolt nyitásához engedélyek és személyzet is kell…
Természetesen! Minden az érvényben lévő szabályok szerint történik. Megszereztük a szükséges engedélyeket, s kellő szakmai ismeretekkel rendelkező eladók árusítanak majd.
A környezetbe hogyan illeszkedik a szatócsbolt?
Ez egy hagyományos paraszt porta. Azon dolgozunk, hogy rendben legyen az egész udvar pincével, kocsiszínnel, kemencével, rakott tűzhellyel együtt. Az épület a hagyományos hármas osztatu
parasztház hangulatot árasztja. Így itt vásárolni egyben egy kis kalandozás lesz a múltunkban.
Honnét szerzik be az árukat?
Felkutattuk az olyan termelőket, akik beleillenek a tervünkbe.
Elsősorban Veresegyházról és a közvetlen környékről vásárolunk
föl mézet, gyümölcsöt, füstöltárut, sajtokat, stb., de természetesen
szükség szerint távolabbról is keresünk termelőket, akár a határon
túlról, mondjuk Erdélyből vagy a Felvidékről is.
Gondoltak saját termelésre, áru előállításra is?
Igen, de csak kis mennyiségekben. A terveink szerint az udvart,
kertet és a hozzá tartozó földet hasznosítjuk, tartunk majd háziállatokat, tyúkot, kacsát, nyulat. Építünk kukorica górét sőt galambdúcot is. Termelni fogunk krumplit, káposztát, hagymát, paradicsomot, stb. Ezen túl igyekszünk majd lehetőséget biztosítani a fiatal
asszonyoknak, hogy megtanuljanak például paradicsomot befőzni,
rétestésztát nyújtani, lecsót eltenni. Vannak ügyes asszonyok, akik
szívesen elmagyarázzák, megmutatják, megtanítják ezeket a fogásokat.
Kapcsolódva meg kívánjuk tartani a régi hagyományos „ünnepeket”, mint a disznóölést, a tollfosztást, a kukorica morzsolást, köz-
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Közélet

2012. szeptember

Szent István Nap

Veresi Krónika

2012. szeptember

Szent István Napja
Rendkívül gazdag műsorral készült városunk első királyunk
szentté avatásának napjára, melyről képriportban számolunk be.

Augusztus 20
Augusztus 20-a immár sok száz éve jeles ünnep Magyarországon és a magyar
lakta településeken. Ezen a napon államalapító királyunk szentté avatását ünnepeljük.
Szent István 969-ben született Esztergomban, Vajk néven, mely vezért
jelentett. Apja Géza fejedelem, anyja az erdélyi nagyúr lánya, Sarolt volt.
Legfőbb érdeme a magyar törzsek egységbe olvasztása, a királyi hatalom
kiépítése, melyet igen kemény kézzel hajtott végre. Az ellene lázadókat leverte. Ugyan ilyen könyörtelenül vezette be a római kereszténységet, s lett
koronás király, Magyarország pedig keresztény királyság. Kiérdemelte az
apostoli jelzőt, ezt jelképezi a kettős kereszt.
Az országot megvédte a támadásoktól, elfojtotta a belviszályokat, törvényeket alkotott, melyek máig hatnak. Külpolitikájával elfogadtatta az
országot a többi európai hatalom között. Házassága révén rokonságba került
a bajor királysággal. Fia, Imre herceg, azonban fiatalon és utód nélkül meg
halt, így az idősödő király a trónt és Magyarországot égi édesanyánknak,
Boldogasszonynak ajánlotta föl. 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony
napján távozott a földi életből. Székesfehérváron, az általa alapított székes
egyházban temették el. Szentté avatása napját, augusztus 20-át, azóta ünnepli a magyar nemzet, mely ma is pirosbetűs állami ünnep.

A megáldott kenyér

Boldogasszony
Szűz Máriának Boldogasszonyként való elnevezése egyedülálló, magyar
nyelvi remeklés, amely az ősi magyar keresztényhitből maradt fönn. Ma
gyarországon Szent István király még uralkodása alatt ünneppé nyilváníttatta augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját. Szent István erre a napra
hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénykezést. Élete végén
a beteg király ezen a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, és ő maga
is e napon halt meg. A felajánlás a maga nemében páratlan a világon, a közjogban is érvényesült a magyar történelem folyamán a Regnum Marianum
eszme, mely szerint Magyarország Mária országa. Eredeti himnuszunk is ez
a Boldogasszony Anyánk kezdetű dal volt, melyet ma is mindig szívesen
éneklünk.

Kenuk a Malom tavon

Izgalmas tóvizilabda mérkőzés

Kézműves foglalkozás
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A színielőadás nézői a strandon
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Veresi Krónika
Szent István Nap
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Kiállítás megnyitó
Hanverseny a református templomban

A fúvószenekar a strandon

Az ünnepség csúcspontja
HIRDETÉS

www.decens.eu • folyóirataink
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Civil szervezetek

Veresi Krónika

Kurultáj
A szittya, pusztai népek, törzsszövetségek
évente megtartják a szövetség megerősítését
is jelentő éves találkozójukat. Ez egyben egy
jeles ünnep, ahol a legszebb viseletükben
jelennek meg a törzsek küldöttei, s persze
tartanak harci- és játékos versenyeket.
Néhány éve a magyarság is felelevenítette ezt a régi jó szokást, melynek a Kunszentmiklós melletti Bösztörpuszta adott otthont. Jöttek az
ország minden részéből a hagyományokat éltető, fenntartó csoportok,
egy-egy alkalommal többszázezer ember jelent meg a nyár közepén
itt, végeláthatatlan gépkocsi parkolóvá alakítva a pusztát, amely mellett a semmiből egy jurta város jött létre néhány napra. A sátrakat
megyénként helyezték el, általában egy település egy sátorral érkezik.
Nagyon sokan lovakkal érkeztek.
Érdekes, hogy ahol ennyi ember tölt el egy-két-három napot, éjszakát,
de mindenki a szépre és a jóra vágyik, ott nincs gond. Nem hallatszik
hangos szó, nincsenek viták, nincs eldobott szemét, csak barátságos
ismerkedő emberek, akik egy nyelvet beszélnek szó szerint és képletesen is. Jó érzés volt közöttük lenni
Ezen az évente megrendezett szeren, elterjedt kifejezéssel kurultájon
szoktunk találkozni szadaiakkal, mogyoródiakkal, dunakesziekkel, s
természetesen veresegyháziakkal is. Két évvel ezelőtt a pusztai lovasversenyt éppen egy veresegyházi lovas, Bárány István nyerte.
Az idei rendezvényen a Veresegyházi Katonai Hagyományőrző Egyesület jurtát állított. Az eseményről Vastag András számolt be lapunk
olvasóinak.
Az idei rendezvény főszervezője dr. Bíró András antropológus volt. Ő
az, aki felkutatta a Kazahsztán élő magyar törzseket, akik tudatában
máig nem halványult el az egykori közös múlt. Nevükben őrzik magyar
származásukat, s természetesen minket a testvéreiknek tartanak. Bíró
úr ötlete alapján szervezték meg az első itthoni gyűlést, azaz a rokon
népek találkozóját a Kunszentmiklós közelében fekvő Bösztörpusztán.
Abban az évben Magyarországon volt a kurultáj. Volt itt legalább húsz
nemzet, a töröktől a japánokig, még újgúrok is jöttek.
Az idén is részt vett az Egyesületünk. Mi is felépítettük a jurtánkat és a
X. századi magyarok viseletét hordtuk. 3 csodálatos napot töltöttünk
ott el. A jurta befogadóképességét egy kicsit túlléptük, 17-en aludtunk
benne.
A bosszantó azonban, hogy az idén már kettévált az egység, a Ma
gyarok Országos Gyűlését Bösztörpusztára hívták össze, míg a Kurultájt Bugacon szervezték. (Ráadásul ebben az időpontban zajlott a
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Veresiek Attila képe előtt
Magyarok Világtalálkozója egy harmadik helyszínen, Budapesten, a
Magyarok Házában. – a szerk.) Mi a Kurultájon vettünk részt.
Nagyon szép elismerést szereztünk, mivel az íjászversenyen, mind
a férfiak, mind a nők versenyében elnyertük a 2. helyezést. Büszkék
vagyunk a győzteseinkre: Becze Cecíliára, aki az Egyesület Íjász Tagozatának a vezetője, és másik fiatal tagunkra Tenke Lambertre.
Fóton, az ottani Paradicsom Fesztiválon üde színfoltot jelentett néhány
lovas, akikről kiderült, hogy Veresegyházról érkeztek, s éppen a Veres
egyházi Katonai Hagyományőrzők tagjai: Gerhát Tibor, Komlódi Zoltán,
Kiss József, Becze Cecília és Tenke Lambert alkotta a csapatot, akiket
lovagoltatásra és íjászatra hívtak meg a fóti szervezők. Közülük Kiss
József beszélt részletesebben a kurultájon történtekről.
Mi volt a legizgalmasabb Bugacon?
Nekünk a Puszták Népe Lovasviadal, mert azon vettünk részt. A ver
seny során el kell játszani egy történetet, természetesen lóháton, időre
és minél kevesebb hibapontot szerezve. A történet a következő. El
megy az ember vadászni, lőni kell egy szarvast, éppen vinnénk hazafelé, amikor török portyázókkal találkozunk. Azokkal kell megküzdeni,
le kell őket győzni, s persze a pályán egy csomó egyéb feladatot is meg
kell még oldani.
Mi lett az eredmény?
Harmadik lettem, ez egy szerencsés sorsolás volt.
Hogy jutottak le Bugacra?
Egy barátommal lóháton tettük meg az utat, másfél nap alatt értünk le.
Közben megpihentünk Dabason egy másik lovas jóbarátnál, ott kaptunk szénát a lovaknak. Ott is aludtunk a szabadban, a lovak lábánál,
pokróccal takarózva. Nagy élmény jelentett, hogy éppen csillaghullás
volt azon az éjszakán. Mindenkinek át kellene egy ilyen csodás éjszakát
élni!
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Kéz a kézben a Surranó Együttes
2012. tavaszán alakult a Surranó Együttes,
tagjai középiskolás fiatalok, név szerint: Illés
Lilla,Veréb Árnika és András Hunor. Mindhárman
a Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola népzene
tanszakának növendékei.
Egy internetes bejegyzésben „Interjú a Surranó Együttessel„* olvastam
megalakulásuk körülményeiről, céljaikról, terveikről. Felkeltette az
érdeklődésemet, annál is inkább. mert jól ismerem a lányokat, az egyik
a kislányom, a másik a barátnője, Hunort a Zeneiskolában láttam és
hallottam énekelni, az idei fóti Zeng a Lélek Népművészeti Fesztiválon
pedig muzsikálni. Most az óvodai népzenei foglalkozásukon is látni és
hallani akartam őket. Szerencsém volt, meghívtak.
Helyszín a Kéz a Kézben 3. sz. óvoda, a Béke utcában. Veresegyház,
2012. augusztus 23., délelőtt 10 óra. Nyár végi kánikulai meleg van, az
utcán alig látni embereket. Benyitok a
kapun, Negyeláné
Kati néni fogad
kedves mosollyal,
De jó, hogy eljöttél!
- mondja - Legalább lesz fotósunk is.
Értettem a célzást,
ők
szórakoznak,
népi muzsikát hallgatnak, táncolnak
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és dalolnak, én pedig dolgozhatok! Nem baj, végül is ezért jöttem,
szeretem csinálni. Megjöttek a „zöld ovisok” is, kezdődhet hát a tánc,
szólhat a furulya, a kobza, és csendülhet az énekszó.
Így utólag nagyon sajnálom, amiért videó kamerát nem vittem magam
mal - az a sok csillogó szempár „kéz a kézben” ropják az ovisok a táncot,
- hisz Hunor „bácsi” járja elől, csak úgy dobban a csizmás lába, leng a
kalpag karimája. Itt van a Surranó Együttes. Ők hárman itt, ma csodát
tettek, népviseletbe, szép fodros szokyába öltöztek. Ritmusra csattan
a csizmatalp, pördül a színes szoknya, ma, itt vidám kicsi és nagy. Egy
órán át zenget az udvar, a járókelők az óvodai kerítés mellet megállva
nézelődtek, volt, aki a gépkocsiját leállítva hallgatta a muzsikaszót.
Még maradtam volna, de elfáradtak a gyerekek, hazamentek a
zenészek.
Veréb József
*http://www.litminerva.blogspot.hu/2012/07/interju-surrano-egyuttessel.htm
HIRDETÉS
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Egészségünkért

Veresi Krónika

Hogyan jutottál el az alakformáláshoz,
miért éppen a Veresfitt?

Hosszú út vezetett idáig, míg végre megtaláltam azt a
munkát, amit igazán a magaménak érzek. Két gyermekes
anyukaként pontosan tudom, milyen nehéz a mai világban
a sok feladat mellett időt szánni önmagunkra. Általában
időhiányban szenvedünk, fáradtak és kimerültek vagyunk.
Megvan az igényünk az egészséges életmódra, kellemes
külsőre, szeretnénk fittek, formásak lenni.

Miért éppen a vibrációs
tréninget alkalmazod?

A vibrációs tréning az egyik legmodernebb edzésforma,
mely rövid idő alatt látványos eredményt hoz. Heti 2-3 alkalommal, 45 perc időt igényel a test teljes átmozgatása.
Számomra a Power Plate Pro 6-os gép első látásra „szerelem” volt, pedig már nagyon sok edzésformát kipróbáltam.
Veresegyházon egyedül nálam találod meg és természetesen ingyen ki is próbálhatod.

Milyen egyéb szolgáltatásokat
kaphatnak a vendégek a Veresfittben?

A testedzés mellett nagyon fontosnak tartom a méregtelenítést és alakformálást is. Ezt nálam több módszerrel
is megteheted. Amennyiben szeretsz szaunázni, akkor
a testtekercseléssel párosított infra hőpaplanos eljárást
ajánlom. Ha nem szeretsz izzadni, akkor az aromaterápiás
fáslizás a Te módszered.

Mi most a „sláger” a vendégek körében?

A háromfázisú ultrahangos zsírbontás. Ez az alakformálás
a zsírsejtek lebontásán keresztül a kezelt testrész körfogatcsökkenését eredményezi. Beindítja a szervezet nyirokkeringését, és ezen keresztül a szervezet öngyógyító és tisztító rendszerét aktivizálja. Az eredmény azonnal látható:
egy-egy kezelés centiméterekben mérhető!

Milyen újdonság várható mostanában?

Hamarosan egy LPG alakformáló géppel bővülünk, ami
egy forradalmian új eszköz az egészség, szépség és fogyasztás szolgálatában. Lehetővé teszi a kötőszövet formálhatóságát, ezáltal elérni a zsírtörést, fogyasztást, feszesítést és narancsbőr kezelést. Az LPG kezelések célzottan
a legmakacsabb területeken képesek kifejteni hosszan tartó hatásukat, ahol a torna
és a diéta csődöt mondott.

Veresfitt
alakformáló
szalon
Veresegyház, Fő út 25./A,
06-20-9551-545, 06-20-5060-900,

www.veresfitt.hu
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Jogi tanácsadás

Jogi Tanácsadás

Veresi Krónika
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Az ügyvéd válaszol:

Hogyan változtak meg az azonnali
hatályú felmondás egyes szabályai
az új Munka Törvénykönyvében?

Az azonnali hatályú felmondás szabályai gyakorlatilag igazodnak a korábbi jogszabályban rendkívüli felmondásként
rögzítettekhez. Ennek alapján a munkaviszonyt mind
a munkavállaló, mind a munkáltató megszüntetheti
azonnali hatállyal, amennyiben annak törvényi feltételei
fennállnak, de mindkét félre vonatkozik az indokolási
kötelezettség.
A felmondás alapja lehet a lényeges kötelezettségszegés
vagy olyan súlyos szerződésszegő magatartás, amely a másik
fél által már nem tolerálható, így nem elvárható, hogy ezen
jogviszonyt tovább folytassa.
A munkáltató lényeges kötelezettségei közé tartozik többek
között a munkavállaló szabályszerű foglalkoztatása, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása,
a munkavégzéshez szükséges tájékoztatás és irányítás megadása, a munkabér megfizetése.
A munkavállaló köteles munkára képes állapotban
megjelenni, munkaidejét munkában tölteni, munkáját az
elvárható szakértelemmel és gondossággal, az előírt szabályok betartásával és a munkáltató utasításai szerint végezni,
munkatársaival együttműködni, munkáját személyesen ellátni.
Azonnali hatályú felmondási ok lehet a munkahelyen
történő ittas megjelenés, a több alkalommal előforduló igazolatlan távollét vagy késés, a munkáltató sérelmére elkövetett
bűncselekmény, a munkáltató gazdasági érdekeinek súlyos
veszélyeztetése.
Az azonnali hatályú felmondásra az okról való
tudomásszerzéstől számított 15 napon belül van
lehetősége mindkét félnek. Lényeges, hogy a rendkívüli felmondás is a közléssel hatályos, tehát ezen időpontig ennek
is meg kell történnie.
Amennyiben a munkáltató részéről kerül sor a felmondásra, akkor végkielégítés nem illeti meg a munkavállalót, de
amennyiben a munkavállaló gyakorolja az azonnali felmondás jogát - és annak indoka jogszerű - úgy valamennyi, a
törvényben meghatározott juttatás megilleti.
Fontos tudnivaló, hogy vitás esetben mindkét fél bírósághoz
fordulhat.

dr. Boros Andrea Ügyvédi Iroda
Az olvasók további kérdéseit a
drboros@libori.hu e-mail címre várjuk.

www.decens.eu • folyóirataink
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Az Aradi
Vértanúk

Ilyen is van már Veresen!

Body-Balls

Ingyenes Családi Egészségnapot tartott a környék nemrégiben
nyílt új fitnesz központja, a VIDFit Sportcentrum szeptember
8-án, szombaton.
Az egész napos eseményen kicsik és nagyok is találtak szívükhöz
közel álló programot: a gyermekeket arcfestés és ugrálóvár, a
felnőtteket pedig számos mozgáslehetőség várta. Katus Attila
hatszoros aerobic világbajnok és a VIDFit oktatói garantálták
az egész napos szuper hangulatot. A nap egy fergeteges BodyBalls COMPLEX órabemutatóval zárult, amelyet Cseresnyés Bea
master trainer, nemzetközi prezenter és Vigh Merci helyi BodyBalls Hivatalos oktató, valamint három lelkes vendége tartott.

Veresegyház városa minden
évben megemlékezik az aradi
vértanúkról, október 6-án.
A rendezvényt az idén is a
Veresegyház Jobb Jövőjéért
Egyesület szervezi.
A főhajtás szokás szerint a
Széchenyi-dombon található
Vértanúk Ligetében történik,
október 6-án, szombaton, 16
órai kezdéssel, amikor ismét felavatunk egy szobrot.
Ez alkalomra készül el Konkoly György szobrász alkotása, mely
Leiningen Westerburg Károly tábornoknak állít emléket.
Kérjük, vegyenek részt megemlékezésünkön, s egy-egy szál
virággal is tegyünk hitet hőseink emléke előtt.
HIRDETÉS

A Body-Balls COMPLEX a magyar eredetű, de nemzetközi BodyBalls KONCEPCIÓ dinamikus habitusú programja, lágy zenei
részekkel tarkítva, úgymond 600 kcal-át is mínuszolni tudó
edzés, intervall tréning sok-sok funkcionális gyakorlattal. A
KONCEPCIÓ egy több mint 18 év szakmai tapasztalaton alapuló
nemzetközi mozgásrendszer: programjaival mozgást tanít és
tartást javít. A Body-Balls KONCEPCIÓ háttértechnikája sajátos,
a világon egyedülálló. Az órán komplex képességfejlesztés
folyik, amire az embereknek manapság nagy szükségük van:
tartásjavítás, dinamika, robbanékonyság, hajlékonyság, ízületi
mozgékonyság, statikus, dinamikus erő, testtartás, ritmusérzék
stb.
Az óra sikere 75%-ban a sajátos technikán, 25%-ban az
eszközön, a Body-Ball-on múlik, mely egy rugalmas, speciálisan
kiképzett, kisméretű edzéslabda. Használata egész órán át
sajátos és jellegzetes. A Body-Ball ott segít, ahol kell, ott nehezít,
ahol kell. A programba bármikor be lehet csatlakozni kortól és
nemtől függetlenül! Bámulatos eredmények születnek mind
testtartásban, mind sziluettben, mind egészségi állapot és
életminőség-javulásban!
A VIDFit Sportcentrumban (Szada, Dózsa György út 166.)
szeptember 13-án este 20 órától ingyenes Body-Balls COMPLEX
program vár mindenkit. Az órák ezt követően minden
csütörtök este 20-21-ig tartanak.
Mozgásra fel!
A cikket lejegyezte:
Vigh Mercédesz (Merci)
merci@fittenveresen.hu, www.fittenveresen.hu,
www.vidfit.hu

Táncest
Táncolj velünk, a 60-as, 70-es évek zenéjére, a Váci Mihály Művelődési Házban, október 6-án.
Összejöveteleinket kétheti rendszerességgel tartjuk.
Belépődíj: 500,- Ft
Mindenkit szeretettel vár a Rád Érünk 60+ várunk!
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Mozdulj VERES!
Az igen nagy tömeget szó szerint megmozgató, kétnapos rendezvény jóval lapzártánk után történt,
így bővebb beszámolóval majd csak a következő lapszámunkban tudunk jelentkezni. Az óvodások
részvételével lezajlott első napról azonban néhány fényképünk azért van. Íme!

A Református Iskola növendékei is ezen a napon jöttek ki,
s boldogan kapaszkodtak föl a különleges autósspottal
büszkélkedő Szinkron Autó kocsijára

Ismerkedés a Taek Wondo sportággal

A repülősök Dunakesziről érkeztek

Judokák a levegőben, a Küzdősport Egyesület bemutatóján

Pest megye sportszervezeteit 4 milliárd forint közvetett állami támogatás is segíti a kormány által bevezetett, látvány-csapatsportágakat támogató társasági adókedvezményeknek köszönhetően! – kaptuk a jó hírt a Megyeházáról.
A Veresegyházi Gepárd JE jégkorongozói 23,5 millió Ft, a Veresegyházi Városi Sportkör
kézilabdázói 6,9 millió Ft, a labdarúgók pedig 88,4 millió Ft támogatást szereztek!
HIRDETÉS

Sportszerűségi
mutató
Az MLSZ Pest Megyei
Igazgatósága kihirdette a 2011/2012. évi
sportszerűségi verseny
eredményét.
A 16 megyei I. osztályú U19-es csapat közt
a Veresegyház VSK a
11. helyen végzett 132
hibaponttal.
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Szabó Barabás és Szedlacsek Enikő rovata

ÚJ R
OVA
T!

Füstölgő
gitárhúrok

A Papp László Budapest Sportaréna 2003-as átadása óta nagyon sok eseménynek
adott már otthont, köztük számtalan koncertnek és különböző zenei előadásoknak,
például 2010-ben a Sonic Boom Over Europe: From The Beginning To The Boom turné keretein
belül a KISS együttesnek vagy épp 2011-ben a búcsúturnéjukkal jelentkező Scorpionsnak.
Augusztus 1-je viszont az instrumentális zenét kedvelők számára
lehetett emlékezetes. A régóta várt, hazánkban immár másodszor
fellépő, méltán világhírű gitárvirtuózokból álló G3 projekt látogatott
el hozzánk. Az 1996-ban Joe Satriani által alakított formáció először
Joe-val, Steve Vai-jel és Eric Johnsonnal mutatkozott be a nagyközönségnek. Satriani és Vai oszlopos tagok a zenekarban, a harmadik gitáros személye pedig mindig változó, de hogy egyet-kettőt megemlítsünk: Yngwie Malmsteen, John Petrucci és Paul Gilbert. A mostani
európai turnén pedig Steve Morse kapott helyet Joe-ék mellett.

STEVE MORSE
Morse leginkább a Dixie Dregs alapítójaként ismert, de 1994 óta a Deep
Purple gitárosa is egyben, és ez hozta
meg neki az igazi hírnevet. A már
megjelenésében is érdekes Morse a
gitárjátékát tekintve is egy sokoldalú
ember. A kemény rock számai mellet – Name Dropping – helyet kaptak
a countysabb jellegű dalok – Jhon
Deere Letter – és egy klasszikus
szám is – Baroque ‘n Dreams.

 ichael Anthony (Van Halen). A koncertje alatt a 2010-ben megjelent,
M
14. stúdióalbumáról is hallhatunk egy számot: a Dream song Satriani
elmondása szerint egy éjszakai álmából valósult meg. Ezek mellett
persze világhírű számai is elhangzottak, mint a Surfing with the alien
vagy a Satch Boogie.
A fő attrakció a három gitáros közös jammelése volt a színpadon,
egyszerűen lenyűgöző hangzást nyújtott a közönségnek. Az ismert
feldolgozások között volt a The Kinks zenekar You Really Got Me c. dala,
a Cream együttes dala, a White Room és a már sokszor terítékre került,
a közönség által is közkedvelt G3 feldolgozás Neil Youngtól, a Rockin’ In
The Free World, mely tökéletes befejezése volt a több mint 3 órás koncertnek.

STEVE VAI

A másodikként fellépő Vai, a ’80-as években vált is
mertebbé, mikor is Frank Zappa gitárosaként lépett
a nagyközönség elé. Azóta spirituális jellegű zenéjét
Grammy-díjjal is elismerték. Az augusztus 14-én
megjelenő, immár tizenhatodik stúdióalbumáról
sajnos nem hallhattunk előzetes dalokat a koncerten, de a leghíresebb számait így is együtt
élvezhettük vele. Ilyen volt például a Tender Surrender vagy a szerelmesek szívét megdobogtató For The Love of God. Különleges stílusú
zenéje mellett a még különlegesebb színpadi
megjelenésével magára öltötte a showman
alakját. Káprázatos volt ez az összhang.

JOE SATRIANI

A 14 éves korában gitározni kezdő
Satriani, Jimmy Hendrix halálhírére
vette kezébe a gitárt, melyet már több
mint 30 éve sokunk örömére továbbra
is penget. Az ő keze alatt sok híres
gitáros is nevelkedett, mint például
Kirk Hammett (Metallica) vagy éppen
Steve Vai is. 2009 óta a Chickenfoot
szupergroup oszlopos gitárosa, mely
olyan neveket vonultat fel, mint pél
dául Sammy Hagar (Van Halen) vagy

22

ajánló
Lukács Peta

A Bikini jól ismert gitárosa, viszont kevesen tudják, hogy
Peta a Bikinin kívül több zenekarban is él. Ilyen például a
European Mantra is. Itt egy progressivebb arcát mutatja
meg. Érdemes ellátogatni a zenész hivatalos honlapjára:
www.lukacspeta.hu

Szekeres Tamás

Az Európa-szerte ismert gitáros zenész családból származik, és már gyermekkora óta foglalkozik e hivatással.
Felsorakozhatatlan számú zenekarban és szólólemezen
működött már közre. Hogy a legnagyobbakat megemlítsük: Omega, Presser Gábor és több, külföldön méltán
híres előadóval is, mint például Tony MacAlpine.

Boross László

Az erdőkertesi gitárvirtuóznak 2011-ben jelent meg első
szólóalbuma Ébredés címmel. A 9 dalt tartalmazó lemez
sokszínűségről árulkodik. A metálos és rockos számok
több népi elemet is tartalmaznak, mely egészen varázslatossá teszi a lemezt. Aki teheti, nézzen utána az albumnak, s aki még ennél is többet szeretne, az keresse fel a
www.videogitarleckek.hu weboldalt, melyen Lacitól
„személyesen” lehet elsajátítani a gitározás csínját-bínját!
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A Szigeten jártam..!
Tudom, ez önmagában nem lenne hír, hiszen immáron 19 éve
még egy szezont sem hagytam ki. De, ha a Szigeten a Veresegyházi
Fúvózene-karból is talál az ember ismerős arcot a fellépők sorában,
akkor az már hírértékű lehet.
A Fúvószenekarban egyébként trombitásként anno én is játszottam,
sőt 2008-ban alapító tagként magam is részt vettem a Veresegyházi
Városi Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány létrehozásában. Hát innen ered a rajongás, innen az ismerős arc és innen a büszkeség!
A Szigeten bevált rutin, hogy a
nagyszínpadi események mellett
mindig teszek kisebb felfedező
utakat is. Így találtam rá az Afro-La
tin Stage World Village helyszínén
a már nemzetközi elismertséggel is
rendelkező Kingston Cruisers együttesre, s benne Katók Istvánra, aki
olyan profizmussal fújta a szaxofont,
hogy nem lehetett nem észrevenni. A zenekar stílusát alapvetően
meghatározó ska (a jamaica-i zene
egyik formája, mely kombinálja a
Katók István mento és calipso elemeit az ame
rikai jazz elemeivel, és a blues hangzásával) lüktetése, lendülete teljesen magával ragadott. Jellemző még
rájuk, hogy kiváló angol nyelvtudásukkal, kommunikációjukkal, mondanivalójukat szélesebb rétegekhez is el tudták juttatni.
Pisti 2004-től 2006-ig fújt a Veresegyházi Fúvószenekarban, és zenei
pályafutása is innen indult.
Egy másik érdekesség, hogy Pisti tulajdonképpen nem csak a KCben játszik, hanem a Gánica zenekarban is. Ez az együttes olyan kü
lönleges fúzió, ami jazzből, klasszikus, rock- és népzenéből áll össze.
Rendkívül szimpatikus, hiszen szinte valamennyi korosztály számára
értékes, hagyományokat is őrző zenei műfajt nyújt. Céljuk, hogy a
magyar népzene hosszú időkön keresztül letisztult kincseiből és a
világirodalom remekeiből olyan zenét hozzanak létre, amibe a saját
hangjukat és mondanivalóikat is beleszövik.
De ne feledkezzünk meg a többiekről sem! Találkoztam én már fesztiválon a „megasztáros Józsikával” is –Szolga Józseffel-, aki jelenleg a
szintén nemzetközi elismertséget is élvező The Idoru együttes front
embere, énekhangja.
Aztán külön ínyencség DÖRGE, aki többféle formációban is létező
univerzális, sajátos figura, nagyszerű zenész és mindamellett egy igazi
„showman”!
Ugyanígy említést érdemelnek még sokan mások. Például Patvaros
István, Nagy Ármin a Root Jam-ből, Kurucz Levente, Fekete Barnabás
a Salchi Papas formációból, Kovács Balázs Bence az Upside Down-ból.
Továbbá Orosz Balázs, Orosz Róbert, Csapó Bence, Bajerle Ákos akik
zenészi sokoldalúságukat szintén bizonyították már számos helyen.
Az Üveggolyó együttes csodálatosan csengő (üveg)hangját pedig
Rendes Katának köszönhetjük.
Ők mind, mind a Veresegyházi Városi Fúvószenekar volt, vagy jelenlegi
tagjai, büszkeségei, hírnevének öregbítői.
Ezúton is szívből gratulálok nekik!
Bata Péter
HIRDETÉS
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Érdeklődni 06 30/9516-788 - as
telefonszámon lehet.

www.decens.eu • folyóirataink

23

Zene

HIRDETÉS

2012. szeptember

2012. szeptember

Művelődés

Veresi Krónika
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